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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 8ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (31/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 8/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : «ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ οικ. έηοςρ 2022 (2η) 
 
 
ήκεξα ηελ 28ε Μαξηίνπ 2022 εκέξα Γεπηέξα  θαη από ώξα 19:30 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ 
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη 
θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.1422/24-3-22 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 14, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.) Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο σηήξηνο,8.) 
Παληειήο Βαζίιεηνο,9.) Αζαλαζίνπ άββαο,10.)Καξλέδεο ππξίδσλ,11.)Γαινπληδή– ακπάλε 
Υξπζνύια, 12.)Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,13.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο,14.) Θενδσξνπνύινπ νθία 
 
 
 
 
Απόνηερ 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Η. ,3.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,4.)Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο,5.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,6.) Αλδξένπ Υξπζνύια,7.) νύρια ηπιηαλή 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
1.)Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 
 
 
Απόνηερ: 
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1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5..)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,7.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 8.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,9.)Νηάλνο 
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Απιθμόρ θέμαηορ 2Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   31/22 
 
  ΘΔΜΑ : «ύνηαξη πίνακα αναμόπθωζηρ οικ. έηοςρ 2022 (2η) 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην δεύηεξν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
νύρια ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 76/22 ζρεηηθή απόθαζε ηεο Ο.Δ. , 
πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηεο:: 
 
Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 10189/28-01-2022 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο επηθπξψζεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - 
Μεζάλσλ έηνπο 2022. 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2022 ζπληάρζεθε εληφο ηνπ 2021 κε κήλα αλαθνξάο ηνλ Ινχιην ηνπ 
ίδηνπ έηνπο θαη ζηεξίρζεθε ζε ππνινγηζκνχο, πξνβιέςεηο θαη παξαδνρέο.  
 
Πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαζηεί ξεαιηζηηθφο θαη λα απνηππσζνχλ ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά 
απνηειέζκαηα θαη κεγέζε, ηα νπνία νξηζηηθνπνηήζεθαλ ζηηο 31.12.2021, πξαγκαηνπνηήζεθε 
κε ηελ Α.Ο.Δ.13/2022 (ΑΓΑ: Ω3Ξ0ΩΖΛ-Π0Λ) ε 1ε ππνρξεσηηθή Αλακφξθσζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022,φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηεο ππ’ αξηζκφλ 
55040/2021 (ΦΔΚ Β’ 3291/26-07-2021)θνηλήο απφθαζεο ησλ ππνπξγψλ εζσηεξηθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 7028/2004 απφθαζεο (Β΄ 253)» 
(ΦΔΚ 3170, Β’)θαη θαηά ηελ ζχληαμή ηεο εμεηάζηεθαλθαη ηξνπνπνηήζεθαλ(φπνπ απηφ θξίζεθε 
επηβεβιεκέλν), νη πηζηψζεηο ησλ θσδηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ΟΜΑΓΑ Ι, ηελ ΟΜΑΓΑ ΙΙ, ην 
ρξεκαηηθφ ππφινηπν θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. 
 
ηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2022, πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζηνχλ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πξνέθπςε ε αλάγθε απμνκείσζεο ησλ 
εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ θσδηθψλ.Γηα ηνλ ζθνπφ απηφθξίζεθε 
επηβεβιεκέλε ε ππνβνιή εηζήγεζεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ηεο 2εο αλακφξθσζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο : 
 
 
Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΛΟΓΩ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΩΝ 
 
Α. 1.ΑΤΞΖΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Με ην ππ’ αξηζκφλ 12034/23-02-2022έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξηθψλ κε ζέκα 
«Καηάξηηζε θαη αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ δήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαινχκαζηε 
λα αλακνξθψζνπκε ηελ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ πφξσλ ηνπ 
δήκνπ ζχκθσλα κε  ηελ ππ’ αξηζκ. 10925/21.02.2022 Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Απφδνζε εζφδσλ απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο έηνπο 2022, 
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ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Υψξαο, πξνο θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ γεληθψλ δαπαλψλ 
ηνπο – Β΄ θαηαλνκή έηνπο 2022» (ΑΓΑ:6ΑΑΗ46ΜΣΛ6-ΞΙΜ) σο αθνινχζσο: 
 

ΚΑΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣΑ 

2022 

ΠΟΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΤΜΦΩΝΑ 
ΜΔ ΣΟ ΤΠ' ΑΡΗΘΜ 10925/21-2-2022 

ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΤΠΔ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

0611 
ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ 

αλαγθψλ (Άξζξν 25 Ν 1828/89) 
876.522,08 € 77.151,10 x 12 κήλεο =925.813,20 € 49.291,12 € 

 
Α.2. ΜΔΗΩΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ 
ΓΑΛΑΣΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 είρε πξνβιεθζεί πνζφ χςνπο 44.996,33 € πνπ αθνξά ηελ ζχλαςε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ Μειέηε επέθηαζεο - αλαζεψξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ζρεδίνπ πφιεο Γαιαηά Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ (Κ.Α.Γ. 30.7412.001)  σο ρξεκαηνδφηεζε 
κέζσ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Η πξναλαθεξζείζα 
πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε δελ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί. Ωο απνηέιεζκα απαηηείηαη ε 
κείσζε ηνπ Κσδηθνχ εζφδσλ 1326.014 κε ηίηιν «ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ 
ΠΟΛΗ ΓΑΛΑΣΑ» θαηά ην πνζφ ησλ 44.996,33 € κε αληίζηνηρε αλακφξθσζε ηνπ ηερληθνχ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
Α.3. ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΥΔΓΗΟ ΦΟΡΣΗΖ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΩΝ 
ΟΥΖΜΑΣΩΝ (.Φ.Ζ.Ο) 
 
Καηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 είρε γίλεη ε πξφβιεςε φηη ην 
πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Πξάζηλν ηακείν γηα ην ρέδην θφξηηζεο Ηιεθηξνθίλεησλ 
νρεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) αλακέλνληαλ λα εηζπξαρζεί κέρξη θαη ηηο 31-12-2021 θαζψο αθνξνχζε 
ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ έηνπο 2021. Ωζηφζν ην αλσηέξσ πνζφ 
δελ θαηαηέζεθε πνηέ εληφο ηνπ 2021 ζηνλ Γήκν, νχηε ππήξμε αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2022. Ωο απνηέιεζκα απαηηείηαη ε εγγξαθή πίζησζεο ζηνλ Κσδηθφ εζφδσλ 
1322.022 κε ηίηιν «ρέδην θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ (.Φ.Η.Ο.) Υξεκαηνδφηεζε 
απφ ην πξάζηλν ηακείν» πνζνχ 29.388,00 €. Πνπ αθνξά ηελ εμφθιεζε αλεμφθιεηνπ 
παξαζηαηηθνχ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπ δήκνπ ζηηο 31-12-2021θαη πνπ ζα 
εγγξαθεί ζηνλ θσδηθφ 30.8113 πνζφ ζπλνιηθνχ χςνπο 29.388,00 €. 
 
Καηά ζπλέπεηα, απαηηείηαη ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 σο αθνινχζσο : 
Αναλςηικά: 
 
Α.1.  Ωρ ππορ ηο ζκέλορ ηυν εζόδυν: 
 

Κ.Α.Δ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣ

Α 2022 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΓΗΑΜΟΡΦΩ

ΘΔΝΣΑ 

0611 
ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (Άξζξν 25 Ν 

1828/89) 
876.522,08 € 49.291,12 € 925.813,20 € 

1326.014 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΠΟΛΗ 

ΓΑΛΑΣΑ 
239.003,88 € - 44.996,33 € 194.007,55 € 

1322.022 
ρέδην θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 

(.Φ.Η.Ο.) Υξεκαηνδφηεζε απφ ην πξάζηλν ηακείν 
-   € 29.388,00 € 29.388,00 € 

ύνολο 
 

33.682,79 € 
 

 
 
Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΟΤ 
ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΡΤΘΜΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  
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Β.2. Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο 
Μεζάλσλ, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε αλαθαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ θάπνησλ θσδηθψλ δαπαλψλ, 
κέζσ ηεο εθ λένπ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
Αναλςηικά: 
 
Β.1.Ωρ ππορ ηιρ μη ανηαποδοηικέρ ςπηπεζίερ (Τπηπεζία 00, 10, 15, 30 & 70) 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογι

ζθένηα 
Μεηαβολή 

Γιαμοπθυθ
ένηα 

00.6726.002 Λνηπέο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο 500,00 € 1.034,00 € 1.534,00 € 

00.6117.008 
Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε θαθέινπ ππνβνιήο 

πξφηαζεο ζην ρξεκ/θν πξφγξακκα ΗΛΔΚΣΡΑ 
-   € 8.000,00 € 8.000,00 € 

10.6261.008 Διαηνρξσκαηηζκφο δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ 20.000,00 € - 10.000,00 € 10.000,00 € 

10.7135.003 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ απφ ΑΜΔΑ 
10.000,00 € -  5.000,00 € 5.000,00 € 

15.6471 Έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 60.000,00 € - 20.000,00 € 40.000,00 € 

15.7135.003 Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ 15.000,00 € - 5.239,21 € 9.760,79 € 

30.6021.002 
Απνδεκίσζε ησλ ζπληαμηνδνηνχκελσλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ 
-   € 5.500,00 € 5.500,00 € 

30.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ -   € 15.000,00 € 15.000,00 € 

30.8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 24.076,00 € 29.388,00 € 53.464,00 € 

70.6414 Μεηαθνξέο ελ γέλεη 16.000,00 € 10.000,00 € 26.000,00 € 

00.6073 Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ -   € 5.000,00 € 5.000,00 € 

ύνολο 
 

33.682,79 € 
 

 
 
Β.2.Ωρ ππορ ηιρ ανηαποδοηικέρ ςπηπεζίερ (Τπηπεζία 20 & 25) 
 
Ωρ ππορ ηην Τπηπεζία Καθαπιόηηηαρ και Ζλεκηποθυηιζμού (Τπηπεζία 20) 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογιζ

θένηα 
Μεηαβολή 

Γιαμοπθυθέν
ηα 

20.6021.002 
Απνδεκίσζε ησλ ζπληαμηνδνηνχκελσλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ 
-   € 13.530,00 € 13.530,00 € 

20.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 11.483,28 -2.500,00 € 13.983,28 € 

20.6422 
Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ 

ππαιιήισλ 
-   € 500,00 € 500,00 € 

20.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ -   € 8.000,00 € 8.000,00 € 

20.6699.002 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Τπ. Ηιεθηξνθσηηζκνχ 2.500,00 € 2.000,00 € 4.500,00 € 

20.6721 Δηζθνξέο ππέξ ζπλδέζκσλ (Δ..Γ.Κ.Ν.Α) 80.000,00 € 23.000,00 € 103.000,00 € 

20.7135 Λνηπφο εμνπιηζκφο 17.220,62 € - 11.000,00 € 6.220,62 € 

20.7413.003 

ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  & ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

(ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ) 

24.739,26 € - 24.739,26 € -   € 

20.8117 Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ) 179,15 € 345,77 € 524,92 € 

20.6061 
Παξνρέο έλδπζεο (Έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ) 
6.000,00 -4.000,00 € 2.000,00 € 

20.6063 
Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θιπ) 
4.049,60 -  1.636,51 € 2.413,09 € 
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20.6275.002 
Γαπάλεο θαζ/ηαο & απνιχκαλζεο ηξνρήιαησλ θάδσλ 

θαζαξηφηεηαο 
2.000,00 -  1.500,00 € 500,00 € 

20.6673 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 1.000,00 -  500,00 € 500,00 € 

20.6699.001 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Τπ. Καζαξηφηεηαο 2.500,00 -  1.500,00 € 1.000,00 € 

ύνολο 
 

0,00 € 
 

 
 
Ωρ ππορ ηην Τπηπεζία Ύδπεςζηρ - Αποσέηεςζηρ (Τπηπεζία 25) 
 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογιζ

θένηα 
Μεηαβολή 

Γιαμοπθυθέ
νηα 

25.6262.002 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ 

(πιελ θηηξίσλ έξγσλ)-Τπ. Απνρέηεπζεο 
8.569,20 € 10.000,00 € 18.569,20 € 

25.6262.008 
Αληηθ/ζε εζσηεξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο νηθ. Καιινλήο 

(εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε απφ ΤΠ.Δ.) 

20.000,00 € - 20.000,00 € -   € 

25.6662.006 Πξνκήζεηα βαλψλ δηθηχσλ 10.000,00 € - 7.000,00 € 3.000,00 € 

25.6662.011 
Πξνκήζεηα Η/Μ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ δηθηχνπ 

χδξεπζεο 
24.800,00 € 12.400,00 € 37.200,00 € 

25.6662.010 Πξνκήζεηα Η/Μ Δμνπιηζκνχ 23.960,27 € 13.239,73 € 37.200,00 € 

25.7133 Έπηπια ζθε 2.000,00 € - 2.000,00 € -   € 

25.7131.001 Πξνκήζεηα άιισλ κεραλεκάησλ-Τπ. Ύδξεπζεο 6.500,00 € - 1.500,00 € 5.000,00 € 

25.6262.009 
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνιηθνχ εμνπιηζκνχ 

ππεξεζίαο απνρέηεπζεο 
17.200,00 € -  5.139,73 € 12.060,27 € 

ύνολο 
 

0,00 € 
 

 
Με φιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ, απηφ παξακέλεη 
ακεηάβιεην ζην πνζφ ησλ 9.617,64 €. 
 
Θεζμικό Πλαίζιο : 
Η 2ε Αλακφξθσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Β.Γ. 17-5-/15-
6/1959(Λνγηζηηθό Γήκσλ), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 παξ. 2, 236 παξ. 1 
θαη 234παξ. 3 ηνπ Ν.3463/06 σο αθνινχζσο γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 234 
Ν.3463/06 αιιά θαη ε αλάγθε αλακφξθσζεο θσδηθψλ (Κ.Α.) γηα ηελ εθπιήξσζε πξνζεζκηψλ 
πνπ απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο.  
 
χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6/1959 νξίδεηαη φηη: «Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ 
ελ ησ πξνυπνινγηζκψ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, επηηξέπεηαη ε 
κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο 
επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ απηνχ ή άιινπ 
θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγίαλ πηζηψζεσλ δη’ εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο κε 
πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ». 
 
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15.06.1959, νξίδεηαη φηη, ε κεηαθνξά ησλ 
πηζηψζεσλ, γίλεηαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ. 
 
Λαμβάνονηαρ ςπότη ηα ανυηέπυ και ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4623/2019 και ηην 108/2019 
Δγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ., παπακαλούμε για ηην λήτη ζσεηικήρ απόθαζηρ» 
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ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ 2ε αλακόξθσζε πξνϋπ/ζκνύ έηνπο 2022, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

 

Α.1.  Ωρ ππορ ηο ζκέλορ ηυν εζόδυν: 
 

Κ.Α.Δ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΝΣ

Α 2022 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΓΗΑΜΟΡΦΩ

ΘΔΝΣΑ 

0611 
ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (Άξζξν 25 Ν 

1828/89) 
876.522,08 € 49.291,12 € 925.813,20 € 

1326.014 
ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΔΚΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΠΟΛΗ 

ΓΑΛΑΣΑ 
239.003,88 € - 44.996,33 € 194.007,55 € 

1322.022 
ρέδην θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 

(.Φ.Η.Ο.) Υξεκαηνδφηεζε απφ ην πξάζηλν ηακείν 
-   € 29.388,00 € 29.388,00 € 

ύνολο 
 

33.682,79 € 
 

 
 
Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ ΓΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΟΤ 
ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΡΤΘΜΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ  
Β.2. Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο 
Μεζάλσλ, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε αλαθαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ θάπνησλ θσδηθψλ δαπαλψλ, 
κέζσ ηεο εθ λένπ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
Αναλςηικά: 
 
Β.1.Ωρ ππορ ηιρ μη ανηαποδοηικέρ ςπηπεζίερ (Τπηπεζία 00, 10, 15, 30 & 70) 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογι

ζθένηα 
Μεηαβολή 

Γιαμοπθυθ
ένηα 

00.6726.002 Λνηπέο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο 500,00 € 1.034,00 € 1.534,00 € 

00.6117.008 
Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ γηα ηε ζχληαμε θαθέινπ ππνβνιήο 

πξφηαζεο ζην ρξεκ/θν πξφγξακκα ΗΛΔΚΣΡΑ 
-   € 8.000,00 € 8.000,00 € 

10.6261.008 Διαηνρξσκαηηζκφο δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ 20.000,00 € - 10.000,00 € 10.000,00 € 

10.7135.003 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ απφ ΑΜΔΑ 
10.000,00 € -  5.000,00 € 5.000,00 € 

15.6471 Έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 60.000,00 € - 20.000,00 € 40.000,00 € 

15.7135.003 Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ 15.000,00 € - 5.239,21 € 9.760,79 € 

30.6021.002 
Απνδεκίσζε ησλ ζπληαμηνδνηνχκελσλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ 
-   € 5.500,00 € 5.500,00 € 

30.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ -   € 15.000,00 € 15.000,00 € 

30.8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ παξνρέο ηξίησλ 24.076,00 € 29.388,00 € 53.464,00 € 

70.6414 Μεηαθνξέο ελ γέλεη 16.000,00 € 10.000,00 € 26.000,00 € 

00.6073 Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ -   € 5.000,00 € 5.000,00 € 

ύνολο 
 

33.682,79 € 
 

 
 
Β.2.Ωρ ππορ ηιρ ανηαποδοηικέρ ςπηπεζίερ (Τπηπεζία 20 & 25) 
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Ωρ ππορ ηην Τπηπεζία Καθαπιόηηηαρ και Ζλεκηποθυηιζμού (Τπηπεζία 20) 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογιζ

θένηα 
Μεηαβολή 

Γιαμοπθυθέν
ηα 

20.6021.002 
Απνδεκίσζε ησλ ζπληαμηνδνηνχκελσλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ 
-   € 13.530,00 € 13.530,00 € 

20.6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 11.483,28 -2.500,00 € 13.983,28 € 

20.6422 
Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ 

ππαιιήισλ 
-   € 500,00 € 500,00 € 

20.6671 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ -   € 8.000,00 € 8.000,00 € 

20.6699.002 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Τπ. Ηιεθηξνθσηηζκνχ 2.500,00 € 2.000,00 € 4.500,00 € 

20.6721 Δηζθνξέο ππέξ ζπλδέζκσλ (Δ..Γ.Κ.Ν.Α) 80.000,00 € 23.000,00 € 103.000,00 € 

20.7135 Λνηπφο εμνπιηζκφο 17.220,62 € - 11.000,00 € 6.220,62 € 

20.7413.003 

ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  & ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΥΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

(ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ) 

24.739,26 € - 24.739,26 € -   € 

20.8117 Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ΠΟΔ) 179,15 € 345,77 € 524,92 € 

20.6061 
Παξνρέο έλδπζεο (Έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ 

πξνζσπηθνχ) 
6.000,00 -4.000,00 € 2.000,00 € 

20.6063 
Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θιπ) 
4.049,60 -  1.636,51 € 2.413,09 € 

20.6275.002 
Γαπάλεο θαζ/ηαο & απνιχκαλζεο ηξνρήιαησλ θάδσλ 

θαζαξηφηεηαο 
2.000,00 -  1.500,00 € 500,00 € 

20.6673 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 1.000,00 -  500,00 € 500,00 € 

20.6699.001 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ Τπ. Καζαξηφηεηαο 2.500,00 -  1.500,00 € 1.000,00 € 

ύνολο 
 

0,00 € 
 

 
 
Ωρ ππορ ηην Τπηπεζία Ύδπεςζηρ - Αποσέηεςζηρ (Τπηπεζία 25) 
 
 

Κ.Α.Δ. Πεπιγπαθή 
Πποϋπολογιζ

θένηα 
Μεηαβολή 

Γιαμοπθυθέ
νηα 

25.6262.002 
πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ 

(πιελ θηηξίσλ έξγσλ)-Τπ. Απνρέηεπζεο 
8.569,20 € 10.000,00 € 18.569,20 € 

25.6262.008 
Αληηθ/ζε εζσηεξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο νηθ. Καιινλήο 

(εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο  ιεηςπδξίαο  επηρ/ζε απφ ΤΠ.Δ.) 

20.000,00 € - 20.000,00 € -   € 

25.6662.006 Πξνκήζεηα βαλψλ δηθηχσλ 10.000,00 € - 7.000,00 € 3.000,00 € 

25.6662.011 
Πξνκήζεηα Η/Μ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ δηθηχνπ 

χδξεπζεο 
24.800,00 € 12.400,00 € 37.200,00 € 

25.6662.010 Πξνκήζεηα Η/Μ Δμνπιηζκνχ 23.960,27 € 13.239,73 € 37.200,00 € 

25.7133 Έπηπια ζθε 2.000,00 € - 2.000,00 € -   € 

25.7131.001 Πξνκήζεηα άιισλ κεραλεκάησλ-Τπ. Ύδξεπζεο 6.500,00 € - 1.500,00 € 5.000,00 € 

25.6262.009 
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνιηθνχ εμνπιηζκνχ 

ππεξεζίαο απνρέηεπζεο 
17.200,00 € -  5.139,73 € 12.060,27 € 

ύνολο 
 

0,00 € 
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Με φιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ, απηφ παξακέλεη 
ακεηάβιεην ζην πνζφ ησλ 9.617,64 €. 
Οη θ.θ. Λαδάξνπ, Κεξακίδαο, Γαινπληδή θαη Καξλέδεο ςήθηζαλ παξώλ. 
Ο θ. Αζαλαζίνπ ςήθηζε θαηά. 
 
 
 

 

                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 31/2022 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


